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 ربوتله كايستيميواٴن 10 مالم 
ترأخير رمضان
30 اڤريل  2021 / 18 رمضان 1442

ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

   ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
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ددنيا    ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ترأخير  هاري  سڤولوه  مڠهمڤيري  سوده  كيت  كيني 
برمحاسبة.  برسام2  كيت  سواجرڽ  رمضان.  بولن 
مڠأخيري  باڬي  لكوكن  كيت  ڤرلو  يڠ  عمالن  اڤاكه 

رمضان يڠ هاڽ برباكي ببراڤ هاري سهاج لڬي.

بڬيندا  عمالن  تنتڠ  منچريتاكن    عائشة  سيدتنا 
يڠ  حديث  دالم  رمضان  دڤڠهوجوڠ  براد  كتيك   

دروايتكن اوليه امام مسلم:

َم َيْجَتِهُد فِي اْلَعْشِر  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ
اْلََواِخِر َما َل َيْجَتِهُد فِي َغْيِرِه

برسوڠڬوه2    نبي  اداله  برمقصود:  يڠ 
ترأخير  يڠ  )ملكوكن عباده( ڤد سڤولوه هاري 
ڤد  بڬيندا لكوكن  تيدق  يڠ  بولن رمضان(  )ڤد 

هاري2 يڠ لءين.
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ه  تيدق هاڽ باڠون برعباده سأورڠ ديري  رسول اللَّ
مڠجوتكن  بڬيندا  ماله  رمضان،  ترأخير  مالم   10 ڤد 
دان  فاطمة  سيدتنا  ڤوتريڽ  عائشة،  سيدتنا  استريڽ 
مننتوڽ سيدنا علي بن ابي طالب اونتوق توروت سرتا. 
سيدتنا عائشة  مپاتاكن دالم حديث يڠ دروايتكن 

اوليه امام البخاري دان امام مسلم يڠ برمقصود: 

ماسوق  اڤابيل    ه  اللَّ رسول  سسوڠڬوهڽ 
كاٴينڽ،  مڠتتكن  بڬيندا  ترأخير  هاري  سڤولوه 
اهلي  ممباڠونكن  دان  مالمڽ  مڠهيدوڤكن 

كلوارڬاڽ.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

بڬيندا توروت مڠڬالقكن اومتڽ ڤد 10 مالم ترأخير 
برعباده ڤدڽ  القدر كران ڤهال  ليلة  سوڤاي منچاري 
  ه  اللَّ رسول  سبدا  بولن.  سريبو  ملبيهي  دڬنداكن 
دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري دان امام 

مسلم يڠ برمقصود:

 چاريله ليلة القدر ڤد سڤولوه مالم تراخير درڤد 
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بولن رمضان.

رمضان  ترأخير  هاري   10 براعتكاف  جوڬ  بڬيندا 
ڤد  كلوار  بڬيندا  هيڠڬ  رمضان   21 مالم  ڤد  برمول 
مالم هاري راي. ابن عمر  منچريتاكن دالم حديث 
يڠ  مسلم  امام  دان  البخاري  امام  اوليه  دروايتكن  يڠ 

برمقصود:
ه  براعتكاف ڤد سڤولوه هاري  اداله رسول اللَّ

ترأخير درڤد بولن رمضان.

كيت مپرو اڬر جاوتنكواس دان ڤڬاواي مسجد داڤت 
ترأخير  ڤد سڤولوه  برسسواين  يڠ  اكتيۏيتي  مپوسون 
برتدارس  براعتكاف،  تروس  داڤت  سوڤاي  رمضان 
براوسها منداڤتكن كلبيهن  برذكر، سرتا  القرءان دان 

ليلة القدر دان كبركتنڽ.

ه  دالم سورة القدر ايات 5-1. فرمان اللَّ
ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

يڠ برمقصود: سسوڠڬوهڽ كامي تله منورونكن 
اڠكاو  اڤاكه  دان  القدر،  مالم  ڤد  اين  )القرءان( 
القدر  مالم  كبسرن  دي  اڤ  مڠتاهوٴي  داڤت 
بولن.  درڤد سريبو  باٴيق  لبيه  القدر  مالم  ايت؟ 
تورون  جبريل  دان  ملئكة  ڤارا  ايت،  مالم  ڤد 
دڠن ايذين توهن مريك، اونتوق مڠاتور سڬال 
ايت  بركت(  )يڠ  مالم  سجهتراله  اوروسن. 

هيڠڬ تربيت فجر.

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ
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